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МОНТАЖНО ЛЕПИЛО 
СИЛНО ЗАЛЕПВАНЕ

®

GLUE

•  Подсилено с фибри монтажно лепило

•  Изключителна първоначална якост на връзката 
350 кг/м2 

•  Незабавно фиксиране: 1 секунда след 
притискане на двете повърхности 

•  Залепване на много тежки повърхности без 
допълнителна поддръжка  

•  Едната повърхност трябва да бъде порьозна 
•  За вътрешни и външни приложения 
•  Запълва дупки в повърхностите

За всички видове порьозни повърхности. Замества болтове, щифтове и 
пирони. Не изисква допълнителна поддръжка и механично фиксиране. 
Позволява фиксирането на тежки елементи : тухли, плочки, керамика, 
каменни плочи, бетонови елементи и гипсокартон, ПДЧ, шперплат MDF, 
дърво, PVC и полистирен. Не съдържа разтворители. Боядисваем, лесен 
за почистване, без мирис. Напълно втвърден след 24 часа.

СИЛНО ЗАЛЕПВАНЕ



МОНТАЖНО ЛЕПИЛО 
БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩО СЕ

®

GLUE

•  Подсилено с фибри монтажно лепило

•  Отвореното време: на 5 мин.
•  Първоначална якост на връзката 125 кг/м2

•  Незабавно фиксиране: 1 секунда след 
притискане на двете повърхности 

•  Подходящ за залепване на повечето строителни 
порьозни и непорьозни материали 

•  За вътрешни и външни приложения 
•  Запълва дупки в повърхностите

Осигурява постоянно и водоустойчиво залепване. За залепване на 
всички устойчиви на химикали порьозни и непорьозни повърхности 
материали: бетон, керамика, метали, стъкло, корк, дърво, повечето 
пластмаси, MDF и др. Напълно втвърден след 24 часа.

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩО СЕ



МОНТАЖНО ЛЕПИЛО 
ПРОЗРАЧНО

®

GLUE

99

•  Подсилено с фибри монтажно лепило

•  Прозрачно след втвърдяване
•  Първоначална якост на връзката 125 кг/м2 
•  Незабавно фиксиране: 1 секунда след 

притискане на двете повърхности 
•  Едната повърхност трябва да бъде порьозна 
•  За вътрешни и външни приложения 
•  Запълва дупки в повърхностите  
•  Много ниски емисии на летливи съединения  

EC1 Plus

За всички видове порьозни повърхности. Позволява фиксирането 
на строителни компоненти и декоративни материали: стенни панели, 
цокли, декоративни елементи, дървени и декоративни лайсни, 
полистиренови материали, метали, керамика, стъкло, гипсови платна, 
ПДЧ, корк, канали от PVC. Боядисваем, лесен за почистване, без мирис. 
Напълно втвърден след 24 часа.

ПРОЗРАЧНО



Характеристики

Повърхности и материали

Стъкло

Дървесина

Полистирен**

Плочки

Гипс

Тухли

Пластмаси*

Корк

*  Не е подходящ за PE, 
PP, PTFE и битум.

**  Залепване само с 
T-REX TRANSPARENT, 
T-REX SUPER STRONG.

Метал

Бетон

Керамика

подсилено  
с фибри

вътрешно / 
външно

Залепване: 
Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени. 
Повърхностите трябва да бъдат стабилни. Нанесете лепилото върху повърхността 
на ивици или точки. Притиснете повърхностите една към друга незабавно и ги 
трамбовайте. 

Отворено време: 
T-REX TRANSPARENT, T-REX SUPER STRONG: Фиксиране на залепваните 
повърхностите е възможно до 15 минути след нанасянето на лепилото. 
T-REX IMMEDIATE: Фиксиране на залепваните повърхностите е възможно  
до 5 минути след нанасянето на лепилото.

Почистване: 
T-REX TRANSPARENT, T-REX SUPER STRONG: с вода ако не е втвърдено, механично 
ако е втвърдено. 
T-REX IMMEDIATE: с ацетон или минерален терпентин.

порьозни 
материали

непорьозни 
материали


